
 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI 

LÌ XÌ MAY MẮN CÙNG SHB MOBILE  

 

1. Tên chương trình khuyến mại: “Lì xì may mắn cùng SHB Mobile” 

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ Tặng quà trên SHB Mobile 

3. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tiền chuyển khoản (được chuyển khoản trực tiếp 

vào tài khoản thanh toán của khách hàng). 

4. Đối tượng áp dụng:  

- Khách hàng cá nhân sử dụng tính năng Tặng quà trên SHB Mobile trong thời gian triển khai 

chương trình.  

5. Phạm vi/địa bàn triển khai: Toàn hệ thống SHB. 

6. Kênh giao dịch áp dụng: SHB Mobile 

7. Thời gian triển khai: Từ 0h00 ngày 12/02/2021 (Mùng 01 Tết Nguyên Đán) đến hết ngày 

19/02/2021 (Mùng 08 Tết Nguyên Đán) 

8. Nội dung chương trình: 

- Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản thanh toán Khách hàng trúng thưởng với cơ cấu giải 

thưởng như sau: 

+  Giải nhất: dành cho Khách hàng có giao dịch sớm nhất và mã giao dịch kết thúc bằng số 8 

+ Giải nhì: dành cho 05 Khách hàng có giao dịch sớm tiếp theo và mã giao dịch kết thúc 

bằng số 8 

+ Giải ba: dành cho 10 Khách hàng có giao dịch sớm tiếp theo và mã giao dịch kết thúc 

bằng số 6 và 8 

+ Giải khuyến khích: dành cho 100 Khách hàng có giao dịch sớm tiếp theo và mã giao dịch 

kết thúc bằng số 3, 5, 6, 8, 9 

9. Ngân sách giải thưởng: Tối đa 5,000,000 đồng 

10. Cách thức xác định khách hàng trúng giải 

- Khách hàng có giao dịch tặng quà hợp lệ, đáp ứng đủ điều kiện về số thứ tự giao dịch và mã 

giao dịch (như đã nêu ở mục 8 của Thể lệ này) 

- Giao dịch tặng quà hợp lệ là giao dịch được người tặng tặng quà thành công và người nhận 

mở quà thành công (ghi Nợ tài khoản người tặng và ghi Có tài khoản người nhận) trong thời 

gian triển khai chương trình 

11. Quy định khác đối với khách hàng nhận thưởng: 



 

 

- Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 giải thưởng cao nhất trong thời gian triển khai chương 

trình. 
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